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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคต
UN Sustainable Development Goals: 17 aspects for future world
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บทคัดย่อ
สหประชาชาติกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาสังคมโลกจากทศวรรษที่ผ่านมา 8 ประเด็น และได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2558
และมีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับสังคมโลกที่จะนําไปใช้ทศวรรษหน้า 17 ประเด็น คือ 1) การขจัด
ความยากจนทุกรูปแบบ 2) การขจัดความหิวโหย การบรรลุถึงความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 3) การมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี 4) การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึงและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) การบรรลุความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศ การเพิ่มพลังสตรีและเด็กหญิง 6) การเข้าถึงการใช้น้ําสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี 7) การเข้าถึงพลังงานที่มั่นคงและ
สะอาด 8) การมีงานที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10) การลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหว่างประเทศ 11) การตั้งถิ่นฐานและชุมชน
อย่างยั่งยืน 12) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 13) การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 14) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 15) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนบกและ
รักษาระบบนิเวศ 16) การสร้างสังคมสันติสุข ยุติธรรมและมีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง 17) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับในการบรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น United Nation จะต้อง
กําหนดเกณฑ์และเป้าหมายของดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประเทศต่าง ๆ นําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
คําสําคัญ: การพัฒนาที่ยั่งยืน, SDGs, MDGs
Abstract
United Nation has set the previous target of Development Goals from 2000-2015 AD and call it
Millennium Development Goals which has 8 targets. After 2015 UN has launched a new Sustainable Development
Goals of 17 specified targets as follows: 1) No poverty in all its forms everywhere. 2) End hunger, achieve
food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture. 3) Good health and well-being.
4) Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.
5) Gender equality 6) Clean water and sanitation for all. 7) Affordable and clean energy. 8) Decent works
and economic growth. 9) Industry, innovation and infrastructure. 10) Reduced inequalities. 11) Sustainable
cities and communities. 12) Sustainable consumption and production. 13) Urgent action to combat climate
change and its impacts. 14) Conserving and sustainable utilization of coastal and marine resources.
15) Sustainable management of forests, combat desertification. 16) Peace, justice and strong institutions.
17) Partnerships for the goals. In charge organization such as United Nation shall support and set up
possible indicators for countries member implementation.
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ได้อย่างรวดเร็ว เช่น จีนและอินเดีย ได้ช่วยให้หลายล้านคน
พ้นจากความยากจนแต่เป็นการเจริญเติบโตที่ไม่เท่าเทียมกัน
โดยผู้ ห ญิ ง มี แ นวโน้ ม จะมี ค วามยากจนมากกว่ า ผู้ ช าย อั น
เนื่ อ งจากผู้ ห ญิ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า ง ไม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา และมี
ทรัพย์สินไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย เป้าหมายในข้อที่หนึ่งจึงเน้น
การขจัด ความยากจนในทุ ก รูป แบบให้ หมดสิ้น ไปภายในปี
ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ.2573
เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย (Zero hunger:
End hunger, achieve food security and improved
nutrition and promote sustainable agriculture)
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรในช่ว งสองทศวรรษที ่ผ ่า นมา ได้ทํ า ให้
ประชากรที่ขาดแคลนอาหารลดลงเกือบครึ่งหนึ่งที่เคยเป็นอยู่
ในอดีต ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศที่เคยเผชิญปัญหา
ความอดอยากและความหิวโหย ปัจจุบันสามารถจัดอาหาร
และโภชนาการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยประเทศในเอเชียกลาง
เอเชียตะวันออก ลาตินอเมริกา และประเทศในกลุ่มแคริเบียน มี
ความก้าวหน้าอย่างมากในการจัดสรรอาหารและโภชนาการ
ให้เพียงพอกับประชากร โดยมีความมุ่งมั่นในการขจัดความหิวโหย
และความอดอยากทุกรูปแบบให้หมดไปภายในปี ค.ศ.2030
หรือ พ.ศ.2573 เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
และผู้ ด้ อ ยโอกาส สามารถเข้ า ถึ ง อาหารที่ มี โ ภชนาการที่
เหมาะสมและเพียงพอตลอดทั้งปี เป้าหมายยังเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนและปลอดภัย
การปรั บ ปรุ ง สภาพความเป็ น อยู่ แ ละกํ า ลั ง การผลิ ต ของ
เกษตรกรรมขนาดเล็ก
เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
(Good health and well-being: Ensure healthy lives
and promote well-being for all) จากการพัฒนาที่
ผ่านมา 15 ปีได้มีความพยายามในการลดการเสียชีวิตของ
เด็กแรกเกิด การพัฒนาการบริการทางการแพทย์แก่สุขภาพ
2. วัตถุประสงค์ของบทความ
ของมารดา และลดการติดเชื้อเอดส์และโรคอื่น ๆ ได้อย่างมี
เพื่อการเผยแพร่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประสิทธิภาพโดยปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมาอัตราการเสียชีวิต
ประการของสหประชาชาติให้ทุกคนได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ ของเด็กทั่วโลกลดลงกว่าร้อยละ 50 และการเสียชีวิตของ
ให้ สอดคล้ องกั บการพั ฒนาของประเทศไทย ตั้ งแต่ ในระดั บ มารดาลดลงร้อยละ 45 ในระหว่างปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2556
ภาวการณ์ติดเชื้อเอดส์ลดลงร้อยละ 30 และมากกว่า 6.2
กิจกรรม โครงการ และระดับนโยบายประเทศ
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน (No poverty: End ล้ า นคนปลอดภั ย จากโรคมาเลเรี ย การเสี ย ชี วิ ต ที่ ผ่ า นมา
poverty in all its forms everywhere) จากประชากร สามารถหลีกเลี่ยงโดยการป้องกันและการรักษา การศึกษา
โลกมากกว่า 7000 ล้านคนพบว่ามากกว่า 800 ล้านคนยังคง การรณรงค์ การฉีดวัคซีนป้องกัน การดูแลสุขภาวะทางเพศ
มี ชี วิ ต อยู่ ด้ ว ยความยากแค้ น โดยมี ร ายได้ น้ อ ยกว่ า 1.25 และอนามั ย เจริ ญ พั น ธุ์ เป้ า หมายของการพั ฒ นาที่ยั่ ง ยื น มี
เหรียญสหรัฐต่อวันหรือน้อยกว่า 40 บาทต่อวัน หลายคนยัง ความมุ่งมั่นที่จะหยุดการติดเชื้อเอดส์ วัณโรค มาเลเรีย และ
ขาดอาหารที่พอเพียง น้ําดื่มที่สะอาด สุขอนามัยที่ดี แม้ว่า โรคติ ด ต่ อ ชนิ ด อื่ น ๆ ภายในปี พ.ศ.2573 และกํา หนด
ประเทศต่าง ๆ จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจและเจริญเติบโตไป จุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และจัด

1. เนื้อหา
การพัฒนาการของโลกมาเมื่อในอดีตตั้งแต่สมัยยุค
เกษตรกรรม ซึ่งใช้เวลาหลายร้อยปีขณะนั้นเป้าหมายมีเพียง
การผลิตผลเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในการบริโภค
ของประชากรโลกในช่วง 300-500 ปี และประมาณหนึ่งร้อย
ปีที่ผ่านมาโลกเราได้เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อการ
ผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของ
ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยุคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ได้
เพียง 60 ปีก็เปลี่ยนมาเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากการพัฒนา
ของระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทําให้ข้อมูลข่าวสาร
ในโลกนี้มีมากมายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ยุคข้อมูลข่าวสาร
นี้สามารถอยู่ได้เพียง 15-20 ปีโลกเราก็เปลี่ยนยุคเป็นยุคแห่ง
การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ของโลกเราใช้ระยะเวลาสั้นลงอย่างมาก อนาคตการเปลี่ยนยุค
อาจใช้เวลาไม่ถึง 5 ปี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว
ทําให้เกิดปัญหาตามมามากมาย จึงเกิดแนวคิดของการพัฒนา
ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมาตามสหัสวรรษตั้งแต่ปี ค.ศ.2000
(The Millennium Development Goals หรือ MDGs)
เป้าหมายในการพัฒนาในขณะนั้นมีแนวคิดเพียง 8 ด้าน [1]
เช่น การขจัด ความยากจน ความหิว โหย โรคภัย ไข้เ จ็บ
ความเท่าเทียมกันทางด้านเพศ การเข้าถึงน้ําที่สะอาดและ
สุขาภิบาลที่ดี การลดการตายแรกเกิด การส่งเสริมสุขภาพ
ของแม่ การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น และแนวทาง
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในปี ค.ศ.2015 [2] องค์การสหประชาชาติ
จึงได้เสนอแนวคิดใหม่ในการพัฒนาโลกใบนี้หลังปี ค.ศ.2015
(Post-2015 Development Agenda) โดยมีข้อกําหนด
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการซึ่งจะนําไปใช้ใน
การพั ฒ นาโลกใบนี้ ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ.2015 และให้ เ รี ย กว่ า
Sustainable Development Goals หรือ SDGs) [3] โดยมี
แนวทางในการพัฒนาดังนี้
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ให้มีการเข้าถึงวัคซีนและยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
สําหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็เป็น
ส่วนสําคัญของกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงยารักษาโรค
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้
เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality
education: Ensure inclusive and equitable quality
education and promote lifelong learning opportunities
for all) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมามีความก้าวหน้าใน
การจั ด บริ ก ารการศึก ษาระดับ ประถมศึ ก ษาถ้ ว นหน้ า เป็ น
อย่างมาก อัตราการได้รับการศึกษารวมของประเทศกําลัง
พัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 91 ในปี พ.ศ.2558 และจํานวนเด็กทั่วโลก
ที่ไม่ได้รับการศึกษาลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้อัตราผู้ที่มี
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ยังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
เด็ ก หญิ ง ได้ เ ข้ า เรี ย นหนั ง สื อ มากขึ้ น กว่ า เดิ ม การจะให้ มี
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงสําหรับทุกคนนั้นได้ตอกย้ํา
ความเชื่อที่ว่า การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในกลไกที่สําคัญที่สุด
และอยู่เหนือบทพิสูจน์ใด ๆ การศึกษาจะนําไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน เป้าหมายนี้สร้างความมั่นใจว่าเด็กหญิงและเด็กชาย
ทุกคนจะสําเร็จการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในปี พ.ศ.2573
นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเข้าถึงการฝึกอบรมอาชีพใน
ราคาที่เหมาะสมและอย่างเท่าเทียมกัน
เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender
equality: Achieve gender equality and empower
all women and girls) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2573 สหประชาชาติ
และประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกัน
ระหว่า งเพศเป็น หลัก ในการทํา งาน และการดํา เนิน การ
ดัง กล่า วได้บ รรลุค วามเท่า เทีย มกัน ทางเพศในการให้
การศึกษาระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง และปัจจุบันผู้หญิง
สามารถทํางานนอกบ้านและได้รับค่าแรงที่ไม่ใช่จากการทํา
การเกษตรถึงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2533 ซึ่งมีเพียง
ร้อยละ 35 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจุดมุ่งหมายใน
การต่ อ ยอดความสํา เร็ จ นี้ เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่า การยุ ติก ารเลื อ ก
ปฏิบัติต่อเด็กหญิงและผู้หญิงในทุกที่อย่างถาวร ถึงแม้ในบาง
ภูมิภาคยังมีความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการจ้างงานที่
ให้ค่าตอบแทน และยังมีช่องว่างของค่าแรงระหว่างชายและ
หญิงในตลาดแรงงาน และประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรคสําคัญใน
การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศคือ ความรุนแรง
ทางเพศ การฉวยประโยชน์ทางเพศ งานบ้าน งานดูแลสมาชิก
ในครอบครัวที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใดหรือไม่ได้รับ
การปกป้องดูแลทางกฎหมายแรงงาน
เป้าหมายที่ 6 การมีน้ําสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดี
(Clean water and sanitation: Ensure access to water
and sanitation for all) ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ําอาจ
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ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 40 แต่สิ่งที่
น่าตกใจคือ นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าปัญหาการขาดแคลนน้ํา
จะมีความรุนแรงมากขึ้น พร้อมกันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อ ากาศและอุ ณ หภู มิ โ ลกที่ สู ง ขึ้ น ถึ ง แม้ ป ระชาการโลก
จํา นวน 2100 ล้ า นคนจะสามารถเข้ า ถึ ง น้ํา สะอาดและ
การมี สุ ข อนามั ย ที่ ดี ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2533 แต่ แ หล่ ง น้ํา ดื่ ม ที่
ปลอดภัยนับวันจะมีน้อยลงยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบใน
ทุกทวีป การที่มีน้ําดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในปี พ.ศ.2573
จําเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม โดยจัด
ให้ มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นสุ ข อนามั ย การส่ ง เสริ ม
สุขอนามัยในทุกระดับประชาชน สิ่งจําเป็นในการป้องกันและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ํา เช่น ความสมบูรณ์ของป่าไม้
พื้นที่ชุ่มน้ําและแม่น้ํา เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการ
เป้าหมายที่ 7 การมีพลังงานที่สะอาดและราคาถูก
(Affordable and clean energy: Ensure access to
affordable, reliable, sustainable and modern energy
for all) ในระหว่างปี พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2553 มีจํานวน
ประชากรที่ มี ไ ฟฟ้ า ใช้ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก 1700 ล้ า นคน แต่ ด้ ว ย
จํ า นวนประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ความต้ อ งการ
พลั ง งานที่ ร าคาถู ก ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น เดี ย วกั น เศรษฐกิ จ โลกที่
พึ่ง พาเชื้อ เพลิง ฟอสซิล และการเพิ่ม ขึ้น ของการปล่อ ย
ก๊าซเรือนกระจกได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงต่อ
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลถึงทุกประเทศใน
ทุกทวีปทั่วโลกเป้าหมายที่จะเข้าถึงไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม
ในทุกที่ภายในปี พ.ศ.2573 หมายถึงการลงทุนในแหล่งพลังงาน
ที่สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลมและความร้อน การนํา
มาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ใน
อาคารและอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกได้ถึง
ร้อยละ 14 ซึ่งหมายถึงการลดการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดกลาง
ถึง 1300 โรงงาน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and economic
growth: Promote inclusive and sustainable economic
growth, employment and decent work for all)
ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาจํานวนผู้ใช้แรงงานที่ยากจนมีจํานวน
ลดลงอย่างมาก ถึงแม้โลกจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง
ปี พ.ศ.2551-2552 ที่ก่อให้เกิดผลกระทบระยะเวลายาวนาน
ในประเทศที่กําลังพัฒนา ประชากรชนชั้นกลางได้มีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าของทศวรรษที่ผ่านมา เป้าหมายของ
การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น มุ่ง มั่ น ที่จ ะส่ง เสริม การเจริ ญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจ ที่มั่น คงยืนนานอันเป็นผลมาจากการผลิตที่ดีขึ้น
ด้ว ยนวัต กรรมทางเทคโนโลยี การสนับ สนุน นโยบายที่
ส่ง เสริม การประกอบการทางธุร กิจ และการสร้ า งงานเป็ น
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ประเด็นสําคัญ เช่นเดียวกับการมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ในการหยุดการใช้แรงงานกดขี่ การใช้แรงงานบังคับ การใช้
แรงงานทาส การค้ามนุษย์ ภายในปี พ.ศ.2573 เป้าหมายคือ
การจ้ า งงานที่เต็มรูป แบบและมีป ระสิทธิภาพโดยเป็น การ
ทํางานที่มีคุณค่าสําหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน
เป้าหมายที่ 9 การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และโครงสร้า งพื้น ฐาน (Industry, innovation and
infrastructure: Built resilient infrastructure, promote
sustainable industrialization and foster innovation)
ความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยีถ ือ เป็น กุญ แจสํ า คัญ ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การจ้างงานใหม่ ๆ
การส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริม
อุ ต สาหกรรมที่ ยั่ ง ยื น และการลงทุ น ในงานวิ จั ย ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรม เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งและส่งเสริมนวัตกรรมเป็นเป้าหมายที่สําคัญใน
การพัฒนาซึ่งการบูรณาการการพัฒนามีความสําคัญอย่างยิ่ง
และยังส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในเป้าหมายอื่น ๆ อีกด้วย
เป้ า หมายที่ 10 ลดความเหลื่ อ มล้ํา (Reduce
inequalities: Reduce inequality within and among
countries) เป็นที่ทราบกันดีว่าความเหลื่อมล้ําของรายได้
ของประชากรที่กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จํานวนร้อยละ 10 ของ
คนที่ร่ํารวยที่สุดมีรายได้มากถึงร้อยละ 40 ของรายได้รวมทั่วโลก
ขณะที่ผู้ที่ยากจนที่สุดร้อยละ 10 มีรายได้เพียงร้อยละ 2-7
ของรายได้รวมทั่วโลก ในประเทศกําลังพัฒนาความเหลื่อมล้ํา
ของรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ตามการเจริญเติบโตของประชากร
ความเหลื่อมล้ําของรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการหา
ทางออกร่วมกัน โดยการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
การตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงิน การส่งเสริม
ความช่วยเหลือการพัฒนา การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไป
ยังภูมิภาคที่ยังต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด
เป้าหมายที่ 11 การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable cities and communities: Make
cities inclusive, safe, resilient and sustainable)
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศที่กําลังพัฒนา
ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง
อันจะนําไปสู่การขยายของเมืองขนาดใหญ่ ในปี พ.ศ.2553 มี
เมืองขนาดใหญ่จํานวน 10 แห่งที่มีพลเมืองมากกว่า 10 ล้านคน
แต่ในปี พ.ศ.2557 มีเมืองขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็น 28 แห่งที่มี
ประชากรอาศัยอยู่ 453 ล้านคน รัฐบาลระดับชาติและท้องถิ่น
กําลังจัดการกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่เหล่านั้นซึ่ง
มาพร้อมกับปัญหาความยากจน การกระจุกตัวของที่อยู่อาศัย
การทําให้เมืองปลอดภัยและยั่งยืนหมายถึงการสร้างหลักประกัน
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ในการเข้า ถึง ที่อยู่อาศัย ที่ป ลอดภัย และราคาที่เ หมาะสม
รวมทั้งการยกระดับชุมชนแออัด การลงทุนเรื่องการขนส่ง
สาธารณะ การสร้ า งพื้ น ที่ สี เ ขี ย วสาธารณะ การปรั บ ปรุ ง
การวางผังเมืองและการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วน
เป้า หมายที่ 12 มีก ารบริโ ภคและการผลิต อย่า ง
ยั่งยืน (Responsible consumption and production)
การบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ต้องส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ก ารเปลี่ ย นวิ ธี ใ นการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการบริโภคและการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจ กรรมที่ป ล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือที่เรียกว่า รอยเท้า
คาร์บอน (carbon footprint) และกิจกรรมที่ใช้น้ํามากที่สุด
กิจกรรมภาคเกษตรกรรมเป็นภาคที่มีการใช้น้ํามากที่สุด โดย
ปัจจุบันสัดส่วนการใช้น้ําในการชลประทานเพื่อการเกษตรอยู่
ที่ร้อยละ 70 ของปริมาณน้ําจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งหมด
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และวิธ ีก ารกํ า จัด ขยะที ่เ ป็น พิษ คือ เป้า หมายสํ า คัญ ใน
การบรรลุวัตถุประสงค์นี้ การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจ และผู้บริโภคที่เป็น มิตรกับ สิ่ง แวดล้อม การลด
ปริ ม าณขยะเป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ทั ด เที ย มกั บ การสนั บ สนุ น ให้
ประเทศกํ า ลัง พัฒ นาก้ า วสู่ แ ผนการบริ โ ภคและการผลิ ต ที่
ยั่งยืนภายในปี พ.ศ.2573
เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate action: Take urgent action to
combat climate change and its impacts) ทุกประเทศใน
โลกได้รับผลกระทบและความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และขณะนี้ระดับของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
ได้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น กว่ า ร้ อ ยละ 50 จากระดั บ ในปี พ.ศ.2533
นอกจากนี้ ภ าวะโลกร้ อ นยั ง เป็ น สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงระยะยาวกับระบบภูมิอากาศซึ่งผลลัพธ์ที่
ตามมาอาจไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าหากไม่เริ่มดําเนินการตั้งแต่
บัดนี้ การเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และความสามารถ
ในการปรับตัวของมนุษยชาติต่อภูมิอากาศ ประเทศที่เป็น
เกาะและมีพื้นที่ติดทะเลอาจถูกน้ําท่วม การเตรียมพร้อมต้อง
ดําเนินควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ และการบูรณาการ
มาตรการต่ า ง ๆ ในนโยบายและกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ ชาติ ด้ ว ย
เจตจํานงทางการเมืองและการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วทํา
ให้ยังคงเป็นไปได้ที่จะจํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ได้
ถึงสององศาเซลเซียสที่สูงกว่าระดับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม
สิ่งนี้จําเป็นต้องดําเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน
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เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน (Life below
water: Conserve and sustainably use the oceans,
seas and marine resources) มี ป ระชากรมากกว่ า
3000 ล้านคนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลและในทะเล และพึ่งพาอาศัย
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งทะเล แต่
ในปัจ จุบัน ร้อยละ 30 ของปลาทะเลของโลกได้ถูก ใช้เ กิน
กําลังการเสริมสร้างของสิ่งมีชีวิตต่ํากว่าระดับจํานวนที่ปลา
ทะเลจะสามารถแพร่ พั น ธุ์ ไ ด้ ทั น ตามความต้ อ งการของ
ประชากร เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้สร้างกรอบการทํางาน
เพื่อจัดการและปกป้องระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
จากภาวะมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์บนบก
เป้าหมายที่ 15 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบก (Life on land: Sustainable manage
forests, combat desertification, halt and reverse
land degradation, halt biodiversity loss) เป็นการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศ การจัดการป่าไม้และ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งที่ผ่านมาจะพบ
ความเสื่อ มโทรมของที่ ดิน อย่ า งมากมายแบบที่ ไ ม่เ คยเกิ ด
ขึ้นมาก่อน พื้นที่ป่าไม้สูญเสียมากถึง 12 ล้านเฮกเตอร์ ซึ่งจะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ที่ ย ากจนทั่ ว โลก นอกจากนั้ น ยั ง เกิ ด
การสูญเสียที่ดินทํากิน 30-35 เท่า มากกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาใน
อดีต ความแห้งแล้งและการขยายตัวของทะเลทรายก็ยัง
เพิ่มขึ้นทุกปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์
และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกภายในปี พ.ศ.2573
เช่น การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่กึ่งแห้งแล้งและ
ภูเขา การส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การป้องกัน
การตัดไม้ทําลายป่าอย่างจริงจังก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบ
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศ พร้ อ มกั น นั้ น ต้ อ งมี
การดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลดความสูญเสียถิ่นที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมรดกทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมของ
มนุษยชาติ
เป้าหมายที่ 16 การสร้างสังคมสันติสุข การสร้าง
ความยุ ติ ธ รรมและสถาบั น อั น เป็ น ที่ พึ่ ง ของส่ ว นรวม
(Peace, justice and strong institutions: Promote
just, peaceful and inclusive societies) สัน ติสุข
ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการปกครองที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมเป็นกลไกที่มีความสําคัญอันจะ
นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันโลกมีการแบ่งแยกมากขึ้น
บางภู มิภ าคมี ค วามสงบ ความมั่น คงและความเจริญอย่า ง
ต่อเนื่อง ในขณะที่บางภูมิภาคตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้ง
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และความรุนแรงที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
สามารถหลี ก เลี่ ย งได้ แ ละควรจะต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ข
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุก
รูปแบบ และเป็นแนวทางร่วมกันระหว่างรัฐบาล และชุมชน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่
มั่นคงได้อย่างยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายหรือ
นิติรัฐ
เป้าหมายที่ 17 การมีส่วนร่ว มของประชาชนใน
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the
goals: Revitalize the global partnership for sustainable
development) โลกในปั จ จุ บั น คื อ ยุ ค แห่ ง การสื่ อ สาร
เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การกระจายความรู้อย่าง
มากมายในระบบอิน เตอร์เ น็ต การแบ่ง ปัน ข้อ มูล ข่า วสาร
การเสริมสร้างนวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะ
ช่วยให้ประเทศกําลังพัฒนาในการจัดการความรู้และการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันการส่งเสริมการลงทุน
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้มุ่งเน้นที่
จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศ
ที่กําลังพัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่กําลังพัฒนาด้วยกัน โดยสนับสนุนแผนระดับชาติ
เพื่ อ การบรรลุ ถึ ง เป้ า หมาย การส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ และการช่ว ยเหลือ ประเทศกํา ลัง พัฒ นาได้เ พิ่ม
การส่งออก
3. สรุปและอภิปราย
แนวทางการพัฒ นาที ่ผ ่า นมามีก ารพัฒ นากํ า จัด
ความยากจน การมีอ าหารที ่ป ลอดภัย และเพีย งพอต่อ
ความต้องการของประชากรโลก ปัจจุบันแนวคิดต่าง ๆ ได้
เปลี่ยนไปทําให้มีแนวทางในการพัฒนาโลกในอนาคตใน 17
ประเด็นที่สําคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้
3.1 รั ฐ บาลในฐานะที่ เ ป็ น หั ว หน้ า แห่ ง รั ฐ จะต้ อ ง
ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม และกํ า หนดนโยบาย เพื่ อ การนํ า
ข้ อ กํ า หนดของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โ ดยผ่ า น
หน่ ว ยงานกลาง เช่ น UN และจากการประชุ ม อนุ สั ญ ญา
ระหว่างประเทศและติดตามผลการทํางานของประเทศต่าง ๆ
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในแต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศ และแต่ละกิจกรรม
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างเพียงพอด้วย โดยการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขจัดความยากจน การส่งเสริม
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การส่งเสริมการลดความเสี่ยง
และบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ํา และการส่งเสริม
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สิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่า งประเทศ การดํา เนิน การของ
ประเทศไทย สิ่ ง ที่ รั ฐ บาลได้ ดํ า เนิ น การคื อ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เมื่อ 24 ก.ค. 2556
โดยมีเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเป็น
กรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุม
Asia-Pacific Ministerial Dialogue: From the Millennium
Development Goals to the United Nations Development
Agenda beyond 2015 ร่วมกับเอสแคป ช่วง 26-28 ส.ค. 2556
ที่กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้รับรอง Bangkok Declaration
of the Asia-Pacific region on the United Nations
Development Agenda beyond 2015 [4]
3.2 ความมั่นใจในการพัฒนาที่ยั่งยืน วิกฤตเศรษฐกิจ
ทําให้ประชาชนที่พ้นจากสภาวะยากจนแล้วต้องกลับไปเผชิญ
สถานะเดิม เนื่องจากไม่มีงานทํา ดัง นั้นการเจริญ เติบ โตที่
ยั่งยืน ผ่านการสร้างงาน โดยเฉพาะการสร้างงานที่มีคุณค่าจึง
มีความสําคัญ รวมถึง การส่งเสริมการศึกษาที่เน้นคุณภาพ
และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน [4]
3.3 ความยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม โดยหัวใจหลักคือ
การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ จ ะต้ องคํา นึง ถึง ทรั พ ยากรที่ จ ะ
เหลือไปถึงคนรุ่นหลัง นอกจากนั้นยังมีประเด็นสําคัญที่ต้อง
พิจารณาคือ ความมั่นคงทางด้านน้ํา อาหาร และพลังงาน [4]
3.4 ความยืดหยุ่นและการปรับตัวเป็นประเด็นสําคัญ
สําหรับ การเปลี่ย นแปลง โดยที่เป้าหมายด้า นสุข ภาพเป็น
MDGs ที่ยังคงไม่บรรลุและสําคัญต่อศักยภาพของมนุษย์ใน
การตอบสนองต่ อ สิ่ ง ท้ า ท้ า ยใหม่ ๆ ดั ง นั้ น Post-2015
Development Agenda ควรมีประเด็นเรื่อง Universal Health
Coverage ที่ไทยมีบทบาทนําและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อประเทศอื่น [4]
3.5 ประเด็นด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
บรรเทาภัยจากเหตุภัยพิบัติ เนื่องจากได้เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้น
ทําให้การบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องชะงักหรือถดถอยลง
ทั้ ง นี้ ไ ทยสามารถก้ า วผ่ า นวิ ก ฤตมหาอุ ท กภั ย และสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการน้ํากับประเทศ
ต่าง ๆ [4]
3.6 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งการเข้าถึงของคนจากทุกภาคส่วนในสังคม
สํา คั ญ ต่ อ นโยบายที่ ยึ ด คนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ดั ง นั้ น ควรให้
ความสําคัญกับการลดความไม่เท่าเทียมกัน ทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ รัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ
แก่กลุ่มคนที่มีความเปราะบาง โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้พิการ
และผู้สูงอายุ ซึ่งยังคงถูกละเลยอยู่มากและเพื่อบรรลุการพัฒนา
ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนและลดความไม่เสมอภาค [4]
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3.7 การกําเนิดเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่
ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้สังคมโลกอยู่ด้วยกันอย่างสันติ
และเกิดความยั่งยืนของอารยธรรมของมนุษย์ให้ยาวนานที่สุด
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ประเด็น เรื่องของการใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษสําหรับอนุชนรุ่นหลัง
3.8 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 8 ประการในอดีต
ยั ง ไม่เ พีย งพอเพราะการอยู่ร่ว มกัน ยัง มีค วามขัด แย้ง ของ
การแก่ ง แย่ ง ทรั พ ยากรและการสร้ า งมลพิ ษ จึ ง ต้ อ งเพิ่ ม
เป้ า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป็ น 17 ประการ และ
แนวทางในการดํ า เนิ น การอย่ า งไรให้ ข้ อ กํ า หนดทั้ ง 17
ประการที่กล่าวมาบรรลุเป้าหมายตามที่คาดไว้
3.9 ประเทศต่ า ง ๆ จะต้ อ งดํา เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ
การปลู ก ฝั ง เรื่ อ งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หมายถึ ง การใช้ เ ท่ า ที่
จําเป็น ไม่จําเป็นต้องสะสมทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติที่เกิน
ความจําเป็นในการดํารงชีพ มิใช่การดํารงอยู่เพื่อก่อให้เกิด
กําไรของผู้มีอํานาจและทุนมาก
3.10 การนําไปใช้ให้เกิดผลเป็นประเด็นสําคัญของ
การพัฒ นา โดยมีก ารเสริม สร้างหลัก ธรรมาภิบ าล (good
governance) และหลักนิติธรรม (rule of law) เป็นวิธีการ
นํา ไปสู่การพัฒนาที่ค รอบคลุมและยั่ง ยืน นอกจากนี้จ ะไม่
สามารถบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได้หากประเทศไม่มีความสงบสุข
และสันติภาพ การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และ
นักวิชาการ [4]
มนุษย์ทุกคนจะต้องช่วยกันทําโลกใบนี้ให้ยั่งยืนโดย
ประเด็นใดเป็นเรื่องที่แต่ละคนหรือหน่วยงานเชี่ยวชาญหรือมี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งก็ ใ ห้ ดํ า เนิ น การให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทํ า ได้
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนาโลกใบนี้ แต่เรื่องใดที่
เกี่ยวข้องกับใคร คนนั้นก็ต้องดําเนินการให้เกิดความยั่งยืน
ตามแนวทางในการพัฒนานี้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ พยายามนํา
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย
แต่สิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งประการสําคัญคือ มหาวิทยาลัย
ต้องดําเนินการให้เกิดผลกําไรซึ่งแตกต่างจากเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยในอดีตที่เป็นสถานที่บริการวิชาการในทุกระดับ
ชนชั้น แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็จะต้องดําเนินการให้
เกิดความยั่งยืนต่อมหาวิทยาลัยเองและสังคมโดยรวม ควรจะ
เน้นเรื่องที่เป็นความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
ในการสนองตอบด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นสหวิทยาการ
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